Informasjon

fra

TERSKELPROSJEKTET

,

VASSDRAGSDIREKT6RAT
IREKTORATET FOR VILT OG FE
UNIVERSITETENE I OSLO OG BERGEN

OMTERSKELPROSJEKTET

Prosjektet, hvis fulle navn er "Undersøkelse av teriklenes innvirkning på biologiske forhold i regulerte vassdrag" ble startet i 1975. Terskelprosjektet er et
samarbeidsprosjekt nellom Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen - Vassdragsdirektoratet, Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, DVF (Trondheim-As), Univeritetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Prosjektet finansieres med nidler
fra Konsesjonsavgiftsfondet og ved egeninnsats fra de deltagende institusjoner.
Målsettingen for Terskelprosjektet er:
å klarlegge økologiske endringer som finner sted i rennende vann ved reguleringer og terskelbygging.
på grunnlag av de observasjoner som gjøres komne med synspunkter på hvorledes
fremtidige tiltak bør være for å styre utviklingen i de regulerte vassdrag i
en ønsket retning.
Den ansvarlige ledelse for prosjektet er lagt til Vassdragsdirektoratets kontor
for landskapspleie og naturvern som også har prosjektlederen.
I tillegg til prosjektlederen har Terskelprosjektet et faglig styringsutvalg som
består av for tiden 8 personer fra følgende institusjoner/avdelinger:
ForsøksZeder
Vitenskapelig
Overingeniør

Por B. Gunnerød,
konsulent
øystein

Landskapsarkitekt
Vassdragsdirektoratet.
Amanuensis

Roald

Amanuensis heidar
ferskvannsøkologi
Dr.philos.
Universitetet

DPT, Reguleringsteamet.

Per Aass,
Aare,

DVT; Piskeforskningen.

NVE-Vassdragsdirektoratet,

Knut Ove Hillestad
og cand.real.
Kontoret
for landskapspleie
Larsen,

Universitetet

i Bergen,

Borgstrøm,
Universitetet
og innZandsfiske.

i Oslo,

Hydrologisk

avdeling.

Pål Mellquist,
og naturvern.
Zoologisk

museum.

Laboratorium

AZbert Lillehammer
og forskningsstipendiat
i Oslo, Zoologisk
museum.

Petter

NVE-

for
Larsson,

I den utstrekning det kan forenes med målsettingen for de forskjellige hovedfagsstudier vil studenter kunne ta hovedfagsoppgaver i tilknytning til Terskelprosjektet.
Forskningsresultatene vil bli presentert i "Informasjon fra Terskelprosjektet" og/
eller i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. Data fra Terskelprosjektets
rapporter kan publiseres videre under forutsetning av at kildene oppgis. Det &jøres
o merksom å at man e av rap ortene i denne serien vil være delra orter o tildels
av forelø i karakter.
Forespørsler om Terskelprosjektet kan rettes til:
Terskelprosjektet v/prosjektleder P. Mellquist
NVE-Vassdragsdirektoratet, Middelthunsgt. 29, OSLO 3
Tlf.: (02) 46 98 00

H. Sperstad

K.O. Hillestad

TERSKLENES
INNVIRKNING
PA BIOLOGISKE
FORHOLD
REGULERTE
VASSDRAG

(TERSKELPROSJEKTET)

ØRRETBESTANDEN
I MØRKEDØLA
FØR BYGGING
AV TERSKLER
THE TROUTPOPULATIONIN THE RIVERMØRKEDØLA
BEFORETHE CONSTRUCTION
OF WEIRS

Reidar
Laboratorium

for

Borgstrøm

ferskvannsøkologi

og innlandsfiske

ZoologiskMuseum,Oslo

NVE-VASSDRAGSDIREKTORATET
1976

INNHOLDSFORTEGNELSE

Side
SAMMENDRAG

5

SUMMARY

6

FORORD

7

INNLEDNING

7

BESKRIVELSEAV MORKEDØLA

7

MATERIALE OG METODER

13

RESULTATER

16

DISKUSJON

25

KONKLUSJONER

27

LITTERATURLISTE

29

SAMMENDRAG
Mørkedøla, en sideelv til Lærdalselvii Sogn, har fått vannføringenbetydelig redusert som følge av reguleringenav Eldrevatn og overføringen
til Borgund Kraftverk. I den øvre del av Mørkedøla har vannføringende
to siste årene variert mellom null og flere m3/s. Det er pålagt bygget
flere tersklerpå denne strekningen,og i forbindelsemed dette er det
foretatten undersøkelseav ørretbestandeni elva. Det er lagt spesiell
vekt på bestandsberegningerpå noen strekningerder det senere vil bli
anlagt terskelbassenger.

Yngste årsklasse tatt ved elektrofisketi 1975 og 1976 var født i 1974.
Det ser derfor ut til at elvas egenrekrutteringer opphørt etter at
vannføringenble redusert. Gjenfangsteropptil ett år etter merking
tyder på at ørreten er meget stasjonær og at den kan overleve på strekninger der det blir stående endel vann, selv når vannføringengår ned mot
null.
På en strekning av elva ble bestandsberegningerutført til fire ulike
tidspunkt. Fangst av fisk skjedde med elektrisk fiskeapparatog fisken
ble merket ved finneklipping. Bestandsestimatenefor fisk mellom 6 og
18 cm varierte mellom 68 og 168 ørret eller ca. 1,9 - 4,8 ørret/100 m2.
På en annen strekningble bestandsberegningeneforetatt to ganger. Her
ble fisk for merking fanget med elektrofiskeog fluefiske,og gjenfangster foretattved elektrofiskeog garn. Antall fisk i lengdegruppe10 23,9 cm ble beregnet til 182 og 224, eller ca. 3,0 - 3,7 fisk/100m2.

Siden rekrutteringensannsynligviser opphørt, må det forventesat bestanden raskt desimeresved naturlig dødelighetog oppfisking. Bygging
av terskler vil trolig øke produksjonsmulighetene
for ørret, men det forutsetter at rekrutteringentil bestanden opprettholdesved utsettinger.
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SUMMARY
in Sogn
In the RiverMørkedøla,a tributaryto the RiverLerdalselvi
reduceddue to
WesternNorway,the water flow has been considerably
the impoundentof the Lake Eldrevatn.In the upperpart of Mørkedøla
(fromabout1010 to 1115m a.s.Z.)the water flow may now vary from
nearZyzero to severaZm3/s. To increasethe riversurfacesome weirs
and in this connectionthe populationof brown
will be constructed,
trout (SalmotruttaL.) has been studied,with specialregardto popuZationsize. The studywas carriedout from August1975 to August1976.
The year classes1975 and 1976were not caughtor observedduring
in the upperpart of the river,and probablythe reelectrofishing
cruitmenthas faileddue to the reducedwater flow.
The fish survivein certainsectionsof the riverwhere thereis still
som water even at minimumflows,and in two of Lhesesectionsthe
In secpopulationwas estimatedby means of multiplemark-recaptures.
was used for fish captuye,while in section
tion T 4 electrofishing
was combinedwith giZZ netting.
T 2A electrofishing
The numberof troutbetween6 and 18 cm was estimatedon four occasions
in sectionT 4, The estimatesvariedfrom about 1.9 to 4.8 fish/100m2.
were carriedout twicefor fish
In sectionT 2A multiplemark-recaptures
between10 and 24 cm. The estimatesgave populationdensityof 3.0 and
3.7 fish/100m2. As othersectionsof the riverhad even lowerdensities
or no fish at all, the totaZfish populationof Morkedølahas to be consideredextremelylow.
the numberof troutwill probablydecline rapidly
Withno recruitment
due to naturalmortalityand fishing.
weirs may increasethe productivearea of the riverand
The constructed
for the trout,with the condition
providemore favourableconditions
is maintainedby stocking.
that recruitment

FORORD
Undersøkelsener utført etter oppdrag fra Terskelprosjektetsom også
har finansiertarbeidet. ProsjektlederPål Mellquist

takkes for sam-

arbeidet. En takk rettes også til Finn Smedstad og Jan E. Raastad for
bistand under feltarbeidet,til Leiv Sandvik
tiske bearbeidelsenog til John E. Brittain

for hjelp med den statisfor hjelp med den engelske

teksten.
INNLEDNING
I elver der vannføringener blitt redusert ved innsjøreguleringereller
overføringertil andre vassdrag blir det i mange tilfelle anlagt terskler
for å få en større vannflate og et større vannvolum. Selve terskelbassengene skiller seg ofte lite ut fra naturlige høler eller mindre vann
i vassdraget,men vanngjennomstrømmingen
er som regel betydelig redusert
i forhold til uberørt elv. Bygging av slike terskler er relativtnytt
her i landet, og det har vært lite kjent hvilken effekt terskelbassengene
får på bl.a. fiskeproduksjonen,og en del av målsettingenmed Terskelprosjektet har vært å studere fiskebestandenei elver der det anlegges slike
terskelbassenger(Mellquist

1976).

En av elvene som inngår i Terskelprosjektet,er Mørkedøla, en sideelv
til Lærdalselvi i Sogn. Mørkedøla har sitt utspring i Eldrevatn som ble
regulert i 1974. Avløpet fra Eldrevatn overføres til Borgund Kraftverk.
Det er ingen minstevannføringfra Eldrevatn, og i perioder, både sommer
og vinter, er storparten av elveleiet i øvre del av Mørkedøla tørt.
Laboratoriumfor ferskvannsøkologiog innlandsfiskeved ZoologiskMuseum
i Oslo har foretatt en undersøkelseav ørretbestandenpå en strekning
i Mørkedøla der det senere vil bli anlagt terskler.

BESKRIVELSEAV MORKEDØLA
Fig. 1 viser Lærdalsvassdragetmed Eldrevatn og Mørkedøla. Den undersøkte del av Mørkedøla ligger i vierregionen,i en høyde fra ca. 1010 m
(ved Stardalen)til ca. 1115 m (Eldrevatn).
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Vinteren 1974/75 var første år magasinet i Eldrevatn ble utnyttet fullt
ut, og etter denne tid blir det bare overløp fra Eldrevatn når magasinet
er fullt. Det lokale nedslagsfeltetnedenfor Eldrevatn vil normalt bare
gi en mindre vannføring i Mørkedøla, og periodevisvil det på denne
strekningenvære lange tørre partier.
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Bunnen i storpartenav elveleietbestår av bart fjell eller hardpakket
stein (Fig. 2). Flere steder er det naturlige terskler som danner
kulper og høler selv når vannføringener helt minimal. Ett av de naturlige terskelbassengenehar karakter av et lite vann (Fig. 3).

Fig. 2

Del av Mørkedøla innenfor det fremtidigeterskelbasseng4.

Section of the River Mørkedøla within the future weir pool 4.

Fig. 3

Parti fra Mørkedøla med fremtidig terskelbasseng 3 til venstre,
og terskelbasseng 4 til høyre for riksvegen.

Sectionof the RiverMørked0lawith fiiture
weir pool 3 on
the left and weir pool 4 on the righton both sides of the
road.
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Fig. 4 viser den delen av vassdraget der det er foretattbestandsberegningerog fiskeregistreringer.Fig. 5 viser et mer detaljertkart
over de strekningeneder bestandsberegningeneforegikk (terskelsted2A2B, 3 og 4).
Terskelbasseng2A og 2B får tilsammenen lengde på ca. 300 m og et areal
på ca. 1,4 ha. Terskelbasseng4 får en lengde på ca. 300 m og et areal
på ca. 0,7 ha. Ved liten vannføring i dag er omtrent halve elveleiet
tørt. Terskelbasseng3 får nær det samme areal som i dag, på ca. 1,1 ha.
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Detaljert kart over Mørkedøla der bestandsberegningene
ble
utført. De fremtidige terskelbassengerer angitt med skravering.

estimates

map of the River Mørkedøla where population
were carried out. The future weir pools are

indicated

by hatching.

A detailed

Mellom Eldrevatn og terskelsted2 (T 2A) er elveleiet tørt i lange perioder, bortsett fra noen få kulper. Nedenfor terskelsted3 får Mørkedøla
tilførse1 fra en mindre bekk fra Breidstølfjellet,og noe lengre nede
omtrent midt på terskelbasseng4 (T 4) får den tilløp fra Kjølåni. Begge
disse bekkene kan imidlertidogså være nærmest tørre.
I slutten av juni 1976 ble det p.g.a. et teknisk uhell overløp i et
bekkeinntakslik at store masser av sand og leire kom ut i Kjølåni.
På strekningennedenfor samløpetmed Mørkedøla var elvebunnen i august
76 helt dekket med sand og finpartikletmateriale.
Eneste fiskeart i Mørkedøla er ørret.
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MATERIALE OG METODER
Merking og gjenfangsterav ørret er utført på de strekningersom blir
liggende innenfor terskelbassengene2A, 3 og 4 (T 2A, T 3 og T 4).
I T 2A er innsamlingav fisk for merking gjort med elektrisk fiskeapparat og ved fluefiske. I T 3 er det bare merket fisk tatt på flue,
mens i T 4 er all innsamlingfor merking gjort med elektrisk fiskeapparat. Gjenfangstenei T 2A er utført med elektrofiskekombinert
med garn med maskevidderpå 19.5, 22 og 26 mm. Garna ble bare benyttet
ved siste gjenfangstrunde. I T 3 ble gjenfangsteneforetattmed garn
med de samme maskevidder som i T 2A, mens det i T 4 kun er benyttet
elektrofiskepå samtlige fangstrunder.
Ved elektrofisketer det brukt et apparat konstruert av SteinarPaulsen,

TranoUleim.
Det er fisket med en utgangsspenningpå 1600 V, med frekvens på 80 Hz og pulslengdepå 1,6 millisekund.
All merking av ørret er foretatt ved finneklipping.
På strekningenT 4 er det foretatt bestandsberegningertil fire ulike
tidspunkt. Innen hver periode er strekningenavfisket tre ganger.
Etter hver fiskerundeble ørreten lengdemålt,og umerket fisk ble merket før utsetting. Samme prosedyre er benyttet på T 2A, men her er bestandsberegningenbare utført to ganger, med fire fiskerundersiste gang.
Tabell 1 viser når merking og gjenfangsterhar funnet sted på de tre
elvestrekningene. Hver bestandsberegningble utført i løpet av 2 - 3
døgn, og det er kun benyttet fisk merket i samme periode som fangsten
foregikk i.
Ved fisket i juni ble strekningenT 4 avstengt med finmasketnetting.
Ved de andre tidspunktenevar vannføringenså liten at utvandringvar
vanskelig eller umulig og ingen avstengningerble satt opp.
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Tabel1 1. Tidspunkt for merking og gjenfangsterav ørret i Mørkedqqa.
The periods

during

ments were carried

which multiple
out in the River

Elvestrekning (River
T 2A

mark-recapture

experi-

Mørkedøla.

section)

T 3

T 4
25.8. - 26.8.75

30.9. - 1.10.75

29.9. - 30.9.75
8.6. - 10.6.76

9.8. - 11.8.76

9.8. - 11.8.76

9.8. - 11.8.76

Det virket som om fangbarhetenved elektrofisketikke var den samme i
samtlige av periodene på strekningenT 4. Spesielt i juni 76 måtte
fisken være nær inntil anoden for å bli lammet. I juni 76 var det
relativt stor vannføring p.g.a. snøsme1ting,og dette kan ha gitt vannet en annen ledningsevneog derved en annen fangsteffektivitet.

For beregning av bestanden ved multippel merking og gjenfangst (Robson
og Regier 1968) er følgende formler benyttet:
.%
N - Ck
1).-' N (k)

N - Uk= P,\
(1 2"... k)
N
'
IN

der N er estimatet for bestanden, Pilf\T'(k)
er sannsynlighetenfor ikke å
bli fanget på k-te innsamlingsrunde,Uk er summen av antall ulike fisk
tatt i k innsamlingerog Ck er totalt antall fanget i k-te innsamlingsrunde.
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Standard feil for bestandsestimateter:
S.E. 6Z) =

N - U
N

IN

Nk

= 1 + (Nk - 1) P/‘
Nk - 1

- N
k Nk

Beregning av bestanden på grunnlag av fisk merket i tidligereperioder
vil gi et for høyt tall på bestanden, fordi det antall som ble merket
og utsatt høyst sannsynligvil være lavere en eller flere måneder senere,
p.g.a. dødelighetog utvandringer. På den annen side vil fisk merket
tidligere trolig ha spredd seg tilfeldigblant resten av bestanden, og
antall gjenfangstergjort ved første gangs avfisking i etterfølgende
perioder er derfor også benyttet til en bestandsberegningselv om det
er grunn til å anta at dette gir for høye tall. Ved denne bestandsberegningener benyttet

N -

Til

der N er estimatet for bestanden, m antall fisk merket, c antall fanget
og r antall gjenfangster.

Standard feil:

Foruten de strekningerdet ble foretattbestandsberegningerpå, ble det
samlet inn fisk på flere andre strekningerved hjelp av elektrofiske.
Fig. 4 viser hvilke strekningerregistreringenforegikkpå. Strekningene
ble avfisket en til tre ganger i august 1976. Bortsett fra i noen større
kulper ble hele elveleiet avfisket.
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RESULTATER

BESTANDSBEREGNINGER
ELVESTREKNINGEN T 4

På elvestrekningensom blir liggende innenfor terskelbasseng4 (T 4,
Fig.

5) er det foretatt bestandsberegningerialt fire ganger med gjen-

tatte merkinger og gjenfangster. Resultateneer satt opp i Tabell 2
og Tabell 3.
For august 75, september 75 og juni 76 ble estimatenefor antall fisk
i lengdegruppe6 - 17,9 cm på henholdsvis114,

161 og 168 ørret. Med

95% konfidensintervallblir nedre grense for de tre estimatenenokså
like (74 - 84 fisk), mens øvre grerse varierer fra 145 til 264 fisk.
I august 76 ble estimatet lavere enn i de andre periodene,med 68 fisk
i lengdegruppe9 - 17,9 cm.

Bestanden av større fisk ble bare beregnet i juni 76. Antall fisk
mellom 18 og 23,9 cm ble da beregnet til 24 ørret.
T 4 har et areal på ca. 3500 m2, og dette gir en bestandstetthetav
lengdegruppe6 - 17,9 cm på ca. 1,9 - 4,8/100 m2, med lavest tetthet i
august 76. Tettheten av ørret i lengdegruppe18 - 23 cm i juni 76 blir
tilsvarendeca. 0,7 fisk/100m2.
Fig. 6 viser lengdefordelingenav all ørret tatt på strekningeni de
fire fangstperiodene. Både i august-september75 og i juni 76 ble det
tatt

et

relativt

fisk på 9,4

cm.

stort

antall

fisk

på 6 - 9

cm.

I august

76

var

minste

Årsklasse 1975 og 76 er ikke tatt, og forskyvningeni

lengde fra 6 til 9 cm skyldes veksten fisk i årsklasse 1974 har hatt.
I august 76 utgjør fisk i lengdegruppe10 - 13 cm hoveddelen av fangsten.
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Tabell 2. Resultaterav multiple merkinger og gjenfangsterpå strekningenT 4 i Mørkedøla.
ResuZts

of multiple

Merke-/Antall
fangstrundefanget
Sample No.Catch

-

mark-recaptures

in section

T 4 of the River

~kedøla.

Gjenfangster

Antall
døde

Antall mer- Umerket
ket og uts.fangst

Antall tidl.
Sum uffierket
fangst
døde

Bestandsestimater

Recaptures

Number dead

NumberUnmarked
marked andcatch
released

CumulcåiveNumber preunmarked
Viouslydead

Estimates
S.E.(111)

catch,

Aug.75, lengdegruppe6,0 - 17,9 cm
133
231
329

8
15

1

33
23
13

33
23
14

33
56
70

0
3

23
24
14

23
24
17

23
47
64

26
7
6

38
19
6

38
57
63

5
1
4

7
2
4

7
9
13

24
4
4

25
4
9

25
29
38

0

114 - 15,5

Sept. 75,lengdegruppe 6,0 - 17,9 cm
23
228
324

0
4
7

161

38,5

12

168

47

0
2

24

Juni 76, lengdegruppe6,0 - 17,9 cm
138
223
310

0
4
4

12

Juni 76, lengdegruppe18,0 - 23,9 cm
17
24
35

0
2
1

2

9,5

Aug.76, lengdegruppe9,0 - 17,9 cm
125
29
313

0
5
4

1

0
8

68

15
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Tabell 3. Bestandsestimatermed 95% konfidensintervallfor elvestrekningenT 4 i Mørkedøla.

Populationestimateswith 95% confidencelimitsfor section
T 4 of the RiverMØrkedøla.
Tidsrom

Lengdegruppe,cm

Period

Lengthgroup,cm
6,0 6,0 6,0 18,0 9,0 -

August 75
September 75
Juni 76
ft11

August 76

+ 2 S.E.(N)

N - 2 S.E.

83< N &
84 cN 4,
74N
5<N4..
38N

17,9
17,9
17,9
23,9
17,9

<

145
238
264
43
98

Tabell 4 viser gjenfangsterav ørret merket i tidligereperioder.
Det fremgår her at et relativt høyt antall er gjenfanget,og at antallet merkete fisk fra tidligereperioder øker for hver fangstperiode.
Det fremgår dessuten av tabellen at gjenfangsterer gjort opptil ett år
etter merking.

Tabell 4. Gjenfangsterav ørret merket i tidligereperioder på
strekningenT 4 i Mørkedøla.

Recapturesof markedfish from previousperiodsin the
sectionT 4 of the RiverMørkedøla.
Antall gjenfangsterav merket
Antall
ørret fra:
merket og
utsatt

Tidsrom

Antall
fanget

Period

Number
Number
captured marked
and released

Aug.75
Sept.75
Juni 76
Aug.76

84
87
49

69
61
29

Numberof
markedfish
in catch

Numberof recapturesof
markedfish from:
Aug.75
21
18
6

Sept. 75Juni

9
7

12

Antall
merket
fisk i
fangsten

76
25,0
31,0
51,0
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ELVESTREKNINGENT 2B
På elvestrekningensom blir liggende innenfor terskelbasseng2B (T 2B)
ble det i september 1975 kun tatt en ørret på tre runder med elektrofiske. Samme strekningble også avfisket tre ganger i august 1976 uten
at det ble tatt eller sett fisk. Denne elvestrekningenhar ingen dypere
partier og sjansen for at fisk ikke skal oppdagesved den vannføringen
det var under avfiskingenskulle være liten. Dersom det var fisk til
stede her i 1976 kan antallet ikke være stort.
ELVESTREKNINGENT 2A
På strekningensom blir liggende innenfor terskelbasseng2A (T 2A) er
det ved liten vannføring tre kulper. I den nedre ble det ikke tatt fisk,
og merking og gjenfangsterer gjort i de to øvre. Resultatet av multiple merkinger og gjenfangsterer satt opp i Tabell 5.
Med en bestandsberegningpå henholdsvis182 for lengdegruppe,10-,23.9 cm
i september-oktober75 og 224 for lengdegruppe11 - 23,9 cm, gir dette
en bestandstetthetpå cå. 3 - 3,7 ørret/100m2.
I august 76 ble det gjort 6 gjenfangsterav fisk merket i sept.-okt.75.
Lengdefordelingenav totalfangstenpå T 2A er vist på Fig. 7. Det er
her forholdsvismer større fisk enn på T 4. Minste fisk tatt i sept. okt. 75 var på 10 cm og minste fisk i august 76 var på 11 cm. Dette kan
indikere at det heller ikke til denne strekningenhar vært noen rekruttering de siste årene.
ELVESTREKNINGENT 3

På denne strekningenble det ialt satt ut 15 ørret merket etter fangst
med flue i august 76. Ved garnfangstenble det tatt 8 ørret, men ingen
var merket. Forsøket gir derfor ingen informasjonom bestandsstørrelsen,
men det er høyst sannsynligen like stor tetthet her som på T 2A. Det
var f.eks. mye fisk som vaket over hele T 3 i august 76.
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Lengdefordelingav fanget ørret på strekningenT 4 i Mørkedøla under bestandsestimeringeni aug. og sept. 75 og juni
og aug. 76.
of captured trout in section T 4 of the
Length distribution
River Wrkedøla during population estimation in Aug. and
Sept. 75 and in June and Aug. 76.

Tabell 5. Resultaterav multiplemerkinger og gjenfangsterp4 strekningenT 2A i Mørke4451a.

recaptures
in sectionT 2A of the RiverWrkedøla.
Resultsof multiple'mark
-

Antall
Merke-/
fangstrunde fanget

SampleNo.

Catch

Gjenfangster

Antall
døde

Antall mer-Umerket
ket og utsattfangst

Recaptures Numberdead NumberUnmarked
markedandcatch
released

Sum umerket Antall tidl. Bestandsestimater
fangstdøde

CumulativeNumberpre- Estimates„
S. E. (N)
unmarkedviously dead
catch

Sept. - okt.75,lengdegruppe 10 - 23,9 cm
1
2
3

25
12
48

4
7

48

25
8
0

25
8
41

25
33
74

20
8
8

20
10
9
14

20
30
39
53

182

1.43

224

1.89

August 76, lengdegruppe11 - 23,9 cm
1
2
3
4

20
11
10
17

1
1
3

0
2
1
15

2
3
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Fig. 7

Lengdefordelingav fanget ørret på strekningenT 2A i
Mørkedøla under bestandsestimeringeni sept.-okt.75 og
aug. 76.

Length distribution

of captured

trout

in section

T 2A of

the River Mørkedøla during population
Oct. 75 and August 76.

estimation

Sept.-
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ELEKTROFISKETPÅ STREKNINGERUTENOMT 2,

T 3 OG T 4.

Tabell 6 viser resultatet av elektrofisket på strekninger utenom T 2,
T 3 og T 4.

På disse strekningene ble det totalt tatt et meget lite an-

tall fisk, og ingen var under 15,0 cm.

På strekningen mellom Eldrevatn

og T 2 var storparten av elveleiet tørt, og fisken var konsentrert i
noen få kulper.

I to av kulpene var det endel ørret, men kulpene var

såpass dype at det var umulig å få tatt mange fisk.

På S 1 var det en-

del vann, og her stod fisken spredt på hele strekningen.

Tabell 6.

Resultater av elektrofisket i august 76 på strekninger i
Mørkedøla der bestandsberegninger ikke ble foretatt.

Results
ofelectrofishing
in August
River Mørkedøla where no population

76 in sections
of the
estimates
were carried

out.

Strekning

Lengde
ca. m

Antall avfiskinger

Antall Antall
fanget sett

Lengdefordeling av
fangsten

River
section

Length
approx.
in m

Number of
samples

Number Number
caught observed

Length

250
80
140
260
700

1
2
2
1
1

S
S
S
S
S

1
2
3
4
5

65
00
32
02
38

distribution

15,0

- 25,5

cm

20,5

- 25,7

cm

16,1 - 23,8 cm

Siden det hverken ble sett eller tatt fisk på under ca. 15 cm, kan i

beste fall bestanden av yngre årsklasserikke være stor. Ved overløp
fra Eldrevatn kan Mørkedøla muligens få noe tilskudd av fisk herfra,
men antakelig er de yngste årsklassene,d.v.s. ensomrige og tosomrige
fisk sparsomt representerti Eldrevatn, og det vil derfor være større
fisk som eventueltkommer ned i Mørkedøla.

ØRRETENS VEKST I MØRKEDØLA
På Fig. 8 er satt opp den tilbakeberegnedelengden ved hvert års avsluttet vekst for ulike årsklasserfanget i 1975 og 1976.

Veksten for

samtlige årsklasserer langsom,men det er ingen markert forskjellmellom
veksten før og etter at vannføringeni Mørkedøla ble redusert (i 1974/75).

Årsklasse 1974 har hatt en noe bedre vekst første og andre år sammen-
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lignet med årsklassene 1973 - 1968, men for de eldre årsklassene kan
det tenkes at tilbakeberegnet lengde blir for lav fordi det ikke er
proporsjonal vekst mellom skjell og fiskelengde.

DISKUSJON

Bestandsberegninger utført ved hjelp av multippel merking og gjenfangst
med elektrisk fiskeapparat kan medføre at bestanden både under- og overestimeres.

Karlstrøm(1976)påpeker dette og refererer til undersøkelser

der bestanden i det ene tilfellet ble underestimert fordi den merkete
fisken var lettere å fange enn den umerkete.

I et annet tilfelle ble

bestanden overestimert fordi den merkete fisken og fisk som tidligere
var påvirket av elektrisk spenning var verre å fange enn fisk som tidligere ikke var blitt påvirket.

Fangbarheten endres med fiskelengden,

og det skal heller ikke sees bort fra at det ved samme fiskelengde kan
være en viss individuell forskjell m.h.t. reaksjon på elektrisiteten.
Innen de lengdegrupper merking og gjenfangster er foregått på, vil likevel disse forskjellene trolig spille en underordnet rolle, spesielt sammenlignet med betydningen av hvor fisken oppholder seg under elektrofisket.
Det er større sjanse for å komme i kontakt med den mindre fisken og denne
kan da være overrepresentert i fangsten.

Dersom det på den annen side

regnes med at årlig rekruttering har vært noenlunde konstant inntil 1974,
må det antas at antall fisk over f.eks. 18 cm er langt lavere enn antall
mindre fisk,

fordi naturlig dødelighet og fangst årlig reduserer års-

klassene.

En av grunnene til at den merkete fisken ikke har samme fangbarhet som
den umerkete kan være at den ikke spres tilfeldig i bestanden i løpet
av de 2-3 dagene fangst og merking foregikk.
mering er det gått fra en til 9-10 måneder.

Mellom hver bestandsestiI løpet av dette tidsrom-

met skulle det bli en tilfeldig fordeling av merket fisk blandt den
umerkete, men det må regnes med at antall merkete fisk er blitt redusert etter så lang tid p.g.a. naturlig dødelighet, fangstdødelighet og
utvandring.

Sees det bort fra individuelle ulikheter i fangbarhet, vil

derfor merket fisk fra en periode gi et overestimat av bestanden når
disse benyttes ved bestandsestimering i etterfølgende perioder.

I Tabell

7 er satt opp slike estimater basert på gjenfangster ved første gangs
avfisking i etterfølgende perioder på strekningen T 4.
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Tabell 7. Bestandsestimaterfor lengdegruppe6 - 17,9 cm på strekningen
T 4 i Mørkedøla basert på gjenfangsterved første gangs avfisking i etterfølgendeperioder.
Population
estimates
for length group 6 - 17.9 cm in section
T 4 of the River M'CLIrkedølabased on recaptures
in 1. sample
in the foliowing
periods.

Merket/
Gjenfanget

Antall
merket

Fangst

Antall
gjenfanget

Bestandsestimat
+ S.E.

Marked/
Recaptured

Number
marked

Catch

Number
recaptured

Estimate

Aug.75/Sept.75
69
49
Aug.75/Juni 76
59
Sept.75/Juni76
Aug.-Sept.75/Juni76 108
29
Juni 76/Aug.76

23
40
40
40
27

7
10
8
18
7

+ S.E.

22768
196 -48
295 -87
24038
108 L30

Estimatenepå dette grunnlageter blitt høyere enn de som er basert på
merking og gjenfangsteri samme periode. Dersom fangbarhetenikke har
endret seg, var dette et ventet resultat av de grunner som allerede er
nevnt. Estimatene ligger likevel stort sett innen 95% konfidensintervallet for estimateneved merking/gjenfangsti samme periode. Det er
derfor grunn til å anta at den virkelige bestandsstørrelsener mindre
enn estimatene i Tabell 7, d.v.s. at den virkelige bestandsstørrelsen
ligger nærmere estimatene foretatt på grunnlag av merking og gjenfangster
i samme periode. (Tabell 2, 3 og 4).
Dersom lengdefordelingenav fangsten er proporsjonalmed lengdefordelingen av totalbestanden,skulle det i august 1975 være en "standing crop"
(bestand)på ca. 65 g/100 m2 av fisk mellom 6 og 18 cm på strekningen
T 4 i Mørkedøla. I september 75 og juni 76 blir det noe høyere verdier,
mens det i august 76 blir noe lavere.
Grande (1964) fant at bestanden av bekkerøye mellom 8 og 23 cm i to bekker
i øyfjell i Telemark hadde en vekt som tilsvarte 650 - 800 g/100 m2.
I tillegg kom vekten av ørretbestanden. Power (1973) undersøktebestandene av laks, ørret og røye i en rekke nord-norskeelver og bekker. Han
fant f.eks. at fiskebestandeni Storelva, innerst i Laksefjorden,hadde
en vekt på 9 - 34 g/100 m2, mens han i en sideelv til Storelva fant at
vekten var 685 g/100 m2. I andre mindre elver fant han verdier på opptil ca. 530 - 830 g/100 m2. Sammenlignetmed disse mindre elvene og
bekkene har Mørkedøla i dag en meget liten fiskebestand. Når Mørkedøla
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i tillegg kan være tørrlagt på lange strekninger, blir den totale fiskebestanden ekstremt liten.

På strekningen fra og med T 4 til Eldrevatn

ser det ut til at mesteparten av fisken i august 1976 var samlet på
strekningene T 4, T 3 og T 2A.

Merkeforsøkene viste at ørreten må være meget stasjonær, men det er likevel sannsynlig at det på større vannføringer skjer en viss utvandring
fra de kulpene og strekningene fisken er konsentrert på ved lavvannføring.
Endel av denne fisken blir antakelig stående på strekninger som senere
kan tørrlegges, og bestanden vil av den grunn kunne reduseres.

Når det

i tillegg ser ut til at det ikke har vært noen rekruttering i 1975 og
1976, samtidig som det foregår et visst sportsfiske på strekningen, må
bestanden raskt reduseres.

Nedgangen fra juni til august 76 på strekn-

ingen T 4 kan nettopp ha hatt sammenheng med fisket og med den sterke
tilslammingen som fant sted her sommeren 1976.

På de fleste strekninger det er planlagt bygget terskler greier fisken
å overleve selv ved de små vannføringene som har vært i løpet av de to
siste årene.

Det må likevel antas at bygging av terskler vil gi bedre

forhold fordi vannvolum og areal økes.

Terskelbassengene vil neppe for-

andre reproduksjonsmulighetene, og skal bassengene få noen betydning for
fiskebestanden må det settes ut fisk for å opprettholde rekrutteringen.
KONKLUSJONER

På grunnlag av gjenfangster av tidligere merket fisk ser det ut til
at

ørreten i Mørkedø1a er meget stasjonær.

Den overlever vinteren

i de få kulpene som er igjen i det ellers tørrlagte elveleiet.

Rekrutteringen til bestanden har trolig opphørt etter at reguleringen av Eldrevatn ble tatt i bruk høsten 1974, idet yngste årsklasse som er fanget på strekningen mellom Eldrevatn og Stardalen
1975 og 1976 har vært født i 1974.

Bestanden er i dag ekstremt liten, og den vil sannsynligvis raskt
desimeres ved naturlig dødelighet og fangst.

Bygging av terskelbassenger vil gi større vannarealer og vannvolum.
Dette vil trolig legge grunnlaget for en større produksjon av ørret,
men det vil kreve at rekrutteringen opprettholdes ved utsettinger.

29

LITTERATUR

1964En

Grande, M.

undersøkelse av bekkerøya i
øyfjell i Telemark. Fauna:

Kar1strøm,

ø.

1976Quantitative

17 33.
-

methods in Electrical

fishings in Swedish Salmon Rivers.

Zoon:53 63.
-

Mellquist, P.

1976Informasjon

om Terskelprosjektet.

fra Terskelprosjektet,
Informasjon
nr. 1, 1976.
NVE-Vassdragsdirektoratet,

Power, G.

1973Estimates

47 s.

of age, growth, standing

crop and production of salmonids
in some North Norwegian Rivers and
Streams.
Rep. Inst. Freshw. Res.

Drottningholm

Robson, D.S. & Regier, H.A.

1968

53: 78 111.
-

Estimation of population number
and mortality rates, pp. 124-158

IHP Handbook No. 3. Methods
for assessment
of fish
in fresh waters.
Blackwell

Scientific

production
Publ.

Oxford.

UTKOMMET I SAMME SERIE:
INFORMASJONOM TERSKELPROSJEKTET. (PålMellquist)
RAPPORT OM TAKSERINGERAV FUGLEFAUNAENLANGS DELER AV
HALLINGDALSELVAI PERIODEN 1. MAI - 1. AUGUST 1975.

(JanMichaelsenog ViggoRee)
OM FUGLEFAUNAENI EN DEL TERSKELBASSENGERLANGS
EKSINGEDALSELVA,SOMMEREN 1975.

(OlavRåd og BjørnAngell—Jacobsen)

